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IEIL ESPERANTO Y IEIL TEATRO
En los primeras tiempos, todavía no 

muy lejanos de la aparición del Es
peranto en el escenario mundial, cuan
do se encontraba más bien en su faz 
teórica, cabían ciertas dudas al respec
to de su utilidad v• ' 
de su uso entre los

Basándose en la 
nue, aquél todavía
una prueba en la que pudiera demos" 
trar sus condiciones, entre las múlti
ples manifestaciones de la actividad 
humana, en el campo de las relacio
nes internacionales, donde hubiera de
mostrado su flexibilidad, y eficiencia, 
los primeros críticos hallaron fácil la 
tarea de demostrar la imposibilidad 
del empleo dp una lengua internacio" 
nal.

Nos imaginamos con suma facilidad, 
la intensa emoción, con que los prinie- 
' os esperantistas habrán recibido ia 
contestación a sus primeras cartas, di
rigidas a corresponsales extranjeros

( on qué incontenible alegría ha
brán deletreado aquellas misivas, que 
les traían de lan extraños lugares, una 
prueba incontrastable de la eficacia 
utilidad y simplicidad del nuevo idio" 
ma, que mediante un tan leve esfuer
zo, les permitía relacionarlos con gen
tes que habitaban tan lejanos países y 
que hablaban tan difíciles lenguas.
PrACtiílllR Vil F^PfRANTflt Concurriendo todos los Sábados después 

IQUUqUCJRLtdrtnAn lUX delas 20 a nuestro local. En un ambiente

Pasaron aquellos tiempos y el Espe" 
ranto, fruto de un superior intelecto 
humano, ha vivido v sobrevivido a
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través de cuantos acontecimientos o 
preocupaciones hayan aparecido entre 
los hombres.

Desde su aparición hasta ahora, el 
Esperanto ha demostrado y sigue de
mostrando sucesivamente, su perfecta 
adaptabilidad a las exigencias de la 
vida del hombre, y en todos los tiem
pos y circunstancias ha probado con
cluyentemente su razón de existir y 
sus brillantes condiciones para cuín' 
plir la labor para que ha sido propues
to.

Y es en este proceso, que bien po
dríamos llamar de adaptación, que el 
Esperanto ha perdido ese aspecto de 
artificiosidad que tanto asusta, a tan
tos espíritus llevados de un demasía" 
do fácil modo de juzgar las cosas, 
consiguiendo plenamente llenar en to
dos sus aspectos, su condición de len
gua de todos los hombres, de todos 
los pueblos, al recibir el cálido y vi
tal aliento que le han infundido los 
miles de esperantistas, que disemina" 
dos por todo el globo, luchan para que 
los hombres acallen por comprender 
la bondad de este notable idioma.

En la literatura.
el turismo, en los congresos 

<‘n el comercio, en 
interna-

de amistad se familiarizará Vd. con el uso del idioma internacional



clónales, ete., etc..-el Esperanto ha 
probado plenamente su valer. Quere
mos hoy presentar a nuestros lectores 
una nueva prueba a-que ha sido'some
tida la lengua internacional y que. co
mo todas las otras*ha trascendido con 
halagüeño éxito:

Juzgue el amable lector^ el artículo’ 
que traducimos de la revista “Senna
ciulo”: A. B.

Representación Teatral 
en Esperanto

Actores de profesión deleitan 
al público de Gotenburg con una 

armoniosa lengua teatral
El Sr. Malmquist, qiié es el actual 

director del nuevo teatro de otoño, re
cientemente inaugurado en la ciudad 
de Gotenburg, ciudad donde goza de 
un sólido prestigio como director, aca
ba de demostrar que la opinión e in
terés por el Esperanto, no es una sim
ple lisonja.

Una representación teatral tuvo lu- 
e pró- 

i de la 
del Folk- 

v con la cola-

tas locales;

”, ante ún publicó' de más de

gar el domingo 25 de NoViembr 
ximo pasado, con el concurso 
compañía dramática sueca i_. 
teatern de Gotenburg, 
horacion de los grupos dé esperanti#-- 

poniéndose en escena la 
comedia de A. Strinberg. “Jugar con 
Fuego
300 personas, la mayor parte esperan
tistas, pero sin que faltarán aficiona
dos, críticos, periodistas, etc.

¿Qué éxito tendría esta única repre
sentación, ante el severo’ tribunal, cual 
es la opinión de los diarios, 
do, cuando se trata del Esperanto?

Quizás 
para la prensa

sobre tó*-

una propicia oportunidad 
sensaeionalista para

Sukcese daŭras nia
PERFEKTIGA KURSO 
OE E S P E li .1 N T O
Du la Marto monato, okazas ĉiu 
sabate, ĉe nia sidejo, je la naŭa 
horo kaj duono, perfektiga kur
so de Esperanto/.

Ni invitas ĉiujn/!
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vomitar las conocidas tonterías: que eli 
Esperanto es una jerigonza,' una Jen-»- 
gua vulgar, u Tfi artificiosidad.

Sin embargo, ocurrió to'do lo contra
rio: Digna y solemnemente terminó la¡ 
representación; el público, entusiasma
do. premió la labor de los artistas cori’ 
nutridos aplausos y flores para el pro
tagonista.

Los viejos esperantistas se sintieron i 
satisfechos y orgullosos de su idioma;: 
los nuevos, quizás imaginándose el Es
peranto algo rígido, se quedaron ad
mirados de su elegancia' y armonía.- 
Unánimes fueron los elogios.

Los críticos de los diarios de la’ 
localidad, no están de acuerdo en to
do, por ejemplo, coii el desempeño 
que tuvieron los artistas, pero hay un’ 
juicio unánime; éste es el idioma; con' 
respecto a este puntó, todos escriben' 
lo mismo. Y puesto que ésta es la fiar
te más interesante del asunto para’ 
nosotros, vamos a reproducir algunas’ 
de las opiniones.

“Goteborgs - Tidnirigen’\ dice, en
tre otras cosas: ...“El éxito fué in
contrastable. El idioma Esperanto vi
braba armoniosamente en el escenario, 
v era interesante escuchar, aún sin
tiéndose cómo simple extranjero”. . .

“Nv Tiel”: ...“Esto es evidente; 
el Esperanto es un idioma armonioso 
en el escenario; se escucha como una 
lengua natural, sin rastro de artiiieio- 
sidad. La representación complació 
aún a los no esperantistas”...

“ Handels-Tidningen ” : . . . ”EI tea
tro estaba lleno de público, al parecer 
esperantista... Pudimos comprobar 
que Eva Lagerstrom: desempeñó el pa
pel de úna nuera de 24 años, con una 
gran dosis de temperamento. Ella for
mulaba respuestas que parecían au
ténticas’’. ..

“ • loteboTgs - Posten”: ...“El pú" 
blico, en su mayor parte conocedor de 
la lengua, que en este caso significa
ba una ventaja apreciable ■— era nu
meroso v exteriorizaba abiertamente 
sus elogios — los jiro t anos debían con" 
tentarse con la comprobación de (jue 
era indudablemente lacii representar 
obras teatrales en Esperanto”. . .

“Goteborgs Morgrnjiost ” ; . . .“
demostró que el idioma artificial 
escuchaba miiv claro v armonioso.



LA DIFUSION DEL ESPERANTO EN EL COMERCIO

El ESPERANTO ha demostrado, hace ya 
algún tiempo, que sirve .para los fines que 
ha sido creado. Tanto en la expresión ha
blada como en la escrita, ha probado ser 
un instrumento insuperable de intercompren
sión, apto tanto para ser utilizado eficaz
mente en el comercio y la industria, como 
para elevarse a las regiones más altas del 
pensamiento, con la literatura y la poesía.

Su flexibilidad le permite adaptarse a to
dos los matices que le imponen las dis
tintas ideas comerciales; posee una porción 
de raíces que mediante el uso de afijos, mul
tiplican su vocabulario de una manera in
comparable; posee también un sistema ta
quigráfico más sencillo que los métodos co
rrientes.

Además de todas estas ventajas, tiene la 
virtud de haberse extendido casi en la mis
ma proporción por todo el mundo, como lo 
comprueban los numerosos congresos que se 
han celebrado, *
de delegados y 
ses. se han entendido perfectamente.

; comunicaciones 
razón de) progreso alcanzado y 

necesario el uso 
. ... jen ca

sos es indispensable hacer traducir, con el

en los cuales, algunos miles 
visitantes de distintos paí-

Hov el comercio requiere 
rápidas: en i* ' * J 
por supuesto, se hace
(Iv cartas y telegramas, que

que con facilidad se adapta tanto a 
los dramáticos acentos como a las más 
variadas actitudes cómicas”...

Como puede verse por las presentes
• •- m mm*.. __

0 
<4 •citas, la opinión de los diarios fu? f 

vorable en extremo. A esta inespera" 
da comprobación, contribuye sin duda 
el hecho de que el Sr. Malmquist go- 

prime-7í\ desuna fama de director de 
ra línea. A si así fuera, tendremos rno- 

! Bvos para mostrarnos 
I comprobé^ 
| <*a Sueca que 7 ‘"J ' _____

«‘aboza, demuestra un interés nada pa" 
sajeio por el Esperanto. En entrevis
tas penodsticas. el Sr. Malmquist de
paro: “que abriga grandes planes, 
paia el aprovechamiento del Esperan- 
to en el campo teatral. La represen
tación de Gotenhurg significa un paso 
que esperamos no será el último, por
que - “ 1 ‘
abrirá 
da d
montrara una decisiva suerte.*

satisfechos,,, al 
que la Compañía Dramáti- 

1 este famoso director en-

a lo mejor, élquien sabe
nuevas perspectivas de activi

on las cuales nuestro ideal en-

E. Ekstrom.

consiguiente perjuicio, tanto en tiempo co
mo en dinero,

Lo dicho anteriormente, lo comprueba de 
una manera categórica las medidas tomadas 
por las siguientes casas comerciales, que han 
editado folletos, prospectos, carteles de pro
paganda y extensos catálogos en ESPERAN
TO, y admiten correspondencia en este idio
ma: Hutton, A. O., de Dresden; At Phen’s 
Inks, de Londres; GXinther Naher, de Han- 
nover; Thos, Cook y Son, de Londres; Bu- 
rroughs Welcoo E., de Londres; la Casa de 
Automóviles Ford, y de aparatos fotográ
ficos Kodak, de Nue.. York, etc., etc.

La casa Lugane, editora de claves telegrá
ficas, publicó su “Clave telegráfica inter
nacional” en ESPERANTO. Muchas ofici
nas de turismo han editado en el idioma in
ternacional ESPERANTO, guías de países 
y ciudades, siendo pocas las ferias interna
cionales que no lo han adoptado como un 
idioma fácil y comprensible, haciendo pro
paganda y admitiendo correspondencia.
También las Cámaras de Comercio de Lon- 

drés, 
York, Chicago, 
etcétera, i 
ESPERANTO, 
fionan’ cursos.

La Oficina Internacional del Trabajo, que 
como se sabe es una dependencia de la Liga 

Naciones, edita 
índice de. sus actividades,

Existe además una gran cantidad de libros 
de enseñanza de 
neduría de libros, métodos de propaganda, de 
matemáficaa 
estudiantes comerciales, enterarse de los pro
gresos que tan rápidamente se efectúan hoy 
en día y evitarles la pesada tarea de estu
diar varios idiomas para aprender directa

mente de los textos originales.
La facilidad con que se aprende el ESPE

RANTO, entre otras razones por ser comple- 
su gramática redu

cida a 16 reglas fundamentales, lo señala co
mo el idioma más indicado para las relacio
nes comerciales internacionales.

París. Burnlov,
La Habana,.

Nev.Bath, Plytnouth, 
Hüesca, Berlín 

se han asociado a la propaganda del 
- . La mayoría de ellas subven-

un boletín mensual, 
en ESPERANTO.

contabilidad, comercio, te

y revistas que permiten a los

Premios para Estudiantes
Boúhighe sur-Met,

En su
argentina aprobó hoy la 
mios para estudiantes, que otorgará la 
dación San Martín, en reemplazo de 
dación Bernardo de Mohteagüdo.'

También se resolvió crear un premio 
estudian*es ule Erq iera uto, 
|>remio San. Mar t ui y > 
cipar los esperant ist as argentinos.

En la reunión de hoy se reeligió la 
la 'asociación. • . 1

“TÁ PVeiMá1”

marzo 25 i 
reunión anual, la Asociación 

institución

(United). — 
Franco- 
de

la

pre- 
Fun- 
Fun-

] >a ra 
que se agregará al 

eu el que podrán parti-

comisión
do

■(l)o
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• 1> I i/ •o min go 
Faustino 
Sarmiento

MIA LERNADO 
RRI II IDIOMO J

Instruante al mi la latinan lingvon, 
kiun mi ne scipovas, kleriko Oro pro
vizis min per maŝino por lerni lingvojn, 
kiujn mi sukcese aplikis al tiuj ne mul
taj, kiujn mi konas. En 1829. eskapin
te esti mortpafata en Mendoza fare de 
la monaĥo Aldao, dank’ al bonvola 
kaj spontana helpo de kolonelo Jose 
Santos Ramirez, mi havis en San Juan 
mian hejmon, kiel karceron kaj la ler
nadon de la franca lingvo, kiel distra
ĵon. Venis al mi la ideo ĝin lerni kun 
iu franco, ekssoldato de Napoleono, kiu 
ne scipovis la hispanan lingvon, nek 
la francan gramatikon. Sed avido ve
kiĝis ĉe mi je la vido de franclingva 
biblioteko apartenanta al “don” José 
Ignacio de la Rosa, kaj per pruntita 
gramatiko kaj vortaro, post monato 
kaj dekunu tagoj de la komenco de 
mia soleca lernado, mi estis tradukinta 
dek du volumojn, inter ili ‘‘Memora
ĵojn de Josefina. Pri mia sindono 
al tiu tasko mi povas doni ideon per 
materiaj signoj. Sur la manĝotablo mi 
tenis miajn librojn, mi ilin flankenŝo
vis por ke oni servu min la matenman
ĝon. poste por la tagmanĝo, kaj vespe
re por la lasta manĝo. La kandelo es
tingiĝis je la 2a. matene, kaj kiam la 
legado min sorĉis, mi sidadis tri tagojn 
traserĉante en la vortaro. Dekvar ja
rojn, mi poste bezonis por ellerni 
la prononcadon de la franca lingvo, 
kiun mi ne parolis ĝis 1846, ĉe mia 
alveno en Franeujon.
4 Á esperanlisto

Fulma biografio pri D. F. Sarmiento
La aŭtoro de la «apuda artikolo estis 
unu el la plej eminentaj homoj de 
Argentino: Pedagogo, verkisto, ĵurna
listo, kaj eĉ cirkonstanca militisto. 
Li naskiĝis en San «Juan je la jaro 
1811. Lia familiio estis malriĉa; pro 
tio li mem devis zorgi .pri siaj viv
rimedoj kaj instruado. Dum la mal
okupitaj momentoj, post la laboro, li 
legis multe, kaj sen nenia helpo, ler
nis kelkajn fremdajn lingvojn. Dum 
la tiraneco li estis ekzilita al Oilo. 
Dum la nacia reorganizo, post bata
li per la plumo kaj per la glavo kon
traŭ la tirano Rosas, li estis elektita 
guberniestro de sia naskiĝa provinco; 
.pof*e ambasadoro, kaj fine prezidan
to Tie la Respubliko, dum lia prezi
dado, li zorgis pri la rapida progreso 
de sia patrio, kaj precipe pri la pu
blika instruado. Li mortis je la 1888a« 
lllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllillllll

En 1833 mi laboris kiel komizo en
Valpari iso, mi gajnis po unu “on
za’^ ĉiumonate, kaj el ĝi mi dediĉis 
duonon porpagi la anglan lingvan pro
fesoron Richard, kaj du monerojn por 
la noktogardisto de mia kvartalo, por 
ke li min veku je la 2a. matene, tiel 
ke mi lernu la anglalingvon. Per 
sendormigi) mi kunigis la sabatojn kun 
la dimanĉojn. Post unu monato kaj 
duono Richard diris al mi, ke mi nur 
bezonis ĝustan prononcadon, kaj tiun 
ĝis nun mi ne sukcesis akiri. Mi iris al 
(dpiapó, kaj ricevinte okupon en la 
minejo “Colorada”, kiu tiom da ar
ĝento kaŝis al miaj okuloj, mi tradu
kis la plenan kolekton da noveloj de 
Walter Scott, la sesdek volumojn, po 
unu ĉiutage, kaj multajn verkojn kiujn 
mi ŝuldis al la afableco de Mr. Eduar
do Abbott. Multaj personoj en Copia- 
pó rememoras ankoraŭ pri tiu ministo, 
kiun oni trovis ĉiam legantan.
En 1837 mi lernis la italan lingvon en 

San Juan, por kunhelpi la junan Raw- 
son. kies talento jam elmontriĝis. Las- 

redaktante la"1842,
mi familiarigis kun la

tate mpe, en
“•Mercurio”,
po túgala lingvo, kiu ne postulas ler
nadon.

En Parizo mi enfermis min dek kvin
l

tagojn kun gramatiko kaj vortaro, kaj 
tradukis sespaĝojn el la germana ling
vo, kun aprobo de kompetentulo al kiu 
mi montris mian taskon. Malgraŭ tio 
ke mi opiniis esti kaptinta la struktu
ron de tiu nefacila idiomo, mi restis 
senforta post Liu ega klopodo.
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A .juzgar por los preparativos, el 
27.° Congreso l'ni versal de Esperanto, 
a celebrarse en e| transcurso del co
rriente año, en la ciudad eterna, mar 
cara una época en el movimiento espe
rantista mundial.

El programa a desarrollarse es real
mente excepcional e incluye noveda
des como el crucero al Africa, que lia 
de dar a este Congreso un aspecto tan 
novedoso como atrayente.

Auiupie existen escasas probabilida’ 
des de que alguno de nuestros “sami
deanoj” resuelva concurrir al mismo, 
queremos dar algunos detalles respec
to del programa a desarrollarse/por 
-si éstos pudieran despertar tos deseos 
de concurrir al mismo, a aquellas per- 

. sonas que están en condiciones de em* 
• prender el viaje.

Sabado 3 de Agosto. — Viaje colectivo 
desdo distintas ciudades italianas a Fi renzo» 
uondo tendrá logar el recibimiento oficial de 
los congresistas, y la apertura de la Uni ver- 
siund ,* de A ermio

Domingo 4. — Viaje a Roma, paseos, cx- 
cuisiones, reunión de la comisión de U.E.A.

Lunes, 5. Martes 6. Miércoles 7. — Se 
celebrarán diversas reuniones del Congreso, 
«isi como variados .paseos, visitas a la Roma 
antigua, etc.

Jueves 8. — Viaje 
ciudad y alrededoies, 
de U.E.A.

Jueves 8. Viernes 9 
cursión a Pompeya v 

a Nápoles, visita a la 
sesión de la comisión

y Sábado 10. — Ex- 
Capri, conferencias en

la Universidad de Verano, diversos act >s 
relacionados con el Congreso, y cierre del 
mismo.

r e < • r
fV I gil Tli ^4 1 W ■ ■ ■ 1 ■ W ■ W KZ |

A las 18.30 de este día, se inicia el cruce
ro turístico al Africa. Este viaje comprende 
la visita a la isla de Malta, a Trípoli, v de 
vuelta la visita a'la ciudad de Palermo, is
la Elba y Genova. Tanto en la ida como en 
la vuelta, se desarrollará un excelente pro
grama de diversiones, que comprende fiestas 
a bordo, bailes, asi como actos cjulturaUs 

•¡como ser conferencias, conciertos, etc., ete.
Precio para los congresistas, comnrendidos 

todos ¡os gastos, 498 Jiras, .para el nrogranrt 
que comprende los primeros ocho días del 
Congreso.

' Cfúceio al Africa para los congresistas, 
355 liras, igualmente comprendido las ex
cursiones, tres comidas diarias, conferencias, 
fiestas, en el confortable buque expresamen
te construido nara viajes de placer, “Leo
nardo de. Vine?’. T

Cursos Orales de Esperanto
[i¡»J Iiiiiiii jilji" 'lli* *•

I > •

A.E.A. tiene el propósito de abrir 
varios cursos de nuestro idioma en de
terminados radios de la -capital. — 
A dicho electo, rogamos a todas aque
llas personas que se sientan capaces 
de dictar uno de estos cursos; como 
así también a aquellas que sepan de 
un local propicio para éstos, se diri
jan a la ('Mitra Komitato de A. E. A .

■ a la mayor brevedad.
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LA
NAFTA
UJO

ĉe

La vojo de la arbarego kaj tiuj de 
la “pampa”, (1) prezentas du malsa
majn karakterizojn, paradiza estas Ia 
unua, infera la alia; mankas aŭ tro 
abundas kreskaĵoj.

Ne estas vojo en la stepo, inda je 
tiu nomo, ĝis kiam oni sukcesas bor' 
deri ĝin ambaŭ flanke, per vico da 
arboj.

Ne estas vojo en la arbarego, kiu 
rezistu la rapidan vegetaĵan kreska
don, se tage po tage, ne estas fortran
ĉata la herbaron kiu luktas por ple' 
nigi la profundan malfermian . lka- 
tron.

Estas klara ke la fervora artaman
to, suferu gravajn embarasojn 
siaj kredoj, kiam transloĝinta en ar* 
baran regionon, estu devigata, por ebli
gi sian ekzistadon, senarbigi, bruligi, 
neniigi senhalte vegetaĵojn, antaŭ la 
altaro de la “pampaj” dioj'.

< • 11 mhhhhhhbhh 
estus utila la Atila ĉevalo. Estas dek
to ; ekstremi kreskaĵojn, aŭ esti sufo
kita de ĝi: tiu elekto; trudiĝas kvazaŭ 
rito. sur la vojo kaj vojetoj de la ar
ba roj.

Dum ses monatoj de malzorgo, la 
herbaro tra rampis kaj interplektis 
sur la ruĝa vundo, ĝis tia grado ke es' 
tas pli simple malfermi novan vojon, ol 

la interplekta jon de la ma l no
ire jo.

Pro tio, la amanto de la arbaro— 
estas bonaj amantoj de la arbaro, sa" 
rne kiel estas bonaj gaŭĉoj—iras kon
stante disfrapante per tranĉilego, 
dum sia marso laŭ la arbarvojo.

Hodiaŭ tie, morgaŭ tie ĉi, la homa 
trapaso haltigas kaj fortranĉas la 
pintojn de la plantidoj, kiuj oblikve

tiuj arbaregoj,

forigi
va

ARGENTINA ESPERANTISTO

sin direktas al centro de la malfermi
ta irejo.

Kiam la naŭdek pro cento de la lo
ĝantaro el Misiones (2) estis brazila* 
noj, la ruĝstrioj de la arbarvojoj, bri
lis, per hodiaŭ perdita pureco.

Piede aŭ rajde, la tranĉilego de la 
brazilano senĉese dishakis, ambaŭ 
flanke de ties ŝultroj, rekreskan.ajn 
branĉojn.

Laboro kreskis post ĉia pluvego; 
pro la falitaj arboj, estis necese uzi 
hakilon por liberigi la vojon. Se tro 
grandaj estis, oni devojigis la irejon.

Sed nur en tiaj kazoj, oni uzis tian 
rimedon.

Ija diligenteco de la brazilanoj al 
la enlanda vojo, venas pro la vivkon
dicoj, altruditaj de la grandaj arba
regoj kiuj ampleksas la plej grandan 
parton de la lando.

Idoj el arbaresploristoj, ili heredis 
' la emon al senĉesa zorgado de la vo" 
joj. En ĉiuj la ŝtatoj najbaraj al 
Brazilo kie regas arbaro, la brazilano 
antaŭen iris per sia tranĉilego, ĝis la 
limo de la stepo.

Post tiu ĉi limo ekregas la brutara 
“pampo”.

La gaŭĉoj venezuelana aŭ argenti
na, ne troviĝas en sia medio, ĉe la ar
baro. Suferas pro la transplanto, kaj 
malfacile enradikiĝas; el tiu ĉi ne 
adaptiĝo al nova vivo, venas la mjl- 
zorgo al la vojoj, kiuj, iom post iom, 
fermiĝas post iliaj maldiligentaj m' 
soj.

Nune, la ŝarĝaŭtomobiloj ansta
taŭas la arbarhomon sur la grandaj 
vojoj tra la arbaregoj. Urĝa progresa
ilo. kiu nur estimas la valoron de sia 
realigita laboro, laŭ da minimuma uzi
ta tempo.

La frazo “Ni ne havas tempon”, 
propra el tiuj momentoj, elmontriĝas 
kvazaŭ devizo ĉe la aŭtomobila frun
to.

Nek ankaŭ ĝi havas tempon, por 
prizorgi la vojon. Kaj ĝi estu je la 
servo de nacia aŭ fremda firmo, la 
ŝarĝaŭtomobilo malgraŭ ĝia devena 
lando kaj tiu de iliaj posedantoj, aŭ

(1) Sudamerikaj stepoj, berberaj kuj sen
arbaj .

(2) Argentina guvernio.



kondukistoj, fariĝis kreola ĝisosta, ĝi, 
ĝia agado, ĝia kondukisto.

regiono, enve-
ofte' estas devigata uzi

kreska- 
apenaŭ 

de 
tero de

tiu

★
Nova loĝanto de la 

nante tien, 
unu el tiuj ŝarĝaŭtomobiloj por
enarbara trafiko.. La vojo estas car
ma. la tero ne tiel glata. Hakitaj es
tas la arboj ambaŭ flanke, ĝis tridek 
metroj por ke la suno sekigu bone la 
ŝoseon.

Dum la tempo renaskiĝis 
joj tiel multe ke hodiaŭ, 
restas videbla, en la fundo 
malhela verda maro, la ruĝa 
la irejo.

Sed tiu ĉi, ofte komplikiĝas pro la 
devojiroj katizitaj de falintaj arboj’ 
—sensignifaj ofte—sed oni ne havis 
tempon, meti ilin flanke.

Unu el tiuj devojigoj estis sur tre 
danĝera loko, estis deklivo sur gla
ta ŝtono. Vekis la intereson de la vo- • A 
jaganto, la fakto ke oni ne distingis 
ian gravan baraĵon, kiu pravigus tiun 
danĝeran devojigon.

Nenion oni vidis tra la densaĵo, kiu 
denove kovris la primitivan irej 
—Devas esli granda baraĵo tie ĉi, 
ras la vojaĝanto al kondukisto.

—«Ali ne scias, respondis, dum la 
turilo balanciĝas, kiam la 
mi venis, ĝi estis.

Sed la
tago la kondukisto haltigu la 
lon, dum kelkaj momentoj, f 
li pensas, eble estas fendo sur la te
ro, aŭ pristudinda fenomeno.

Li malsupreniras kaj ekzamenas la 
nek fendo, aek 

Nenio, escep- 
Nenio alia.

hi . 
di-

ve
li nua fojo

vojaĝanto sukcesas ke unu 
veturi- 

Kiu scias,

lokon. Estas 
barajo, nek 
Ie malplena 
'fio estis la

lam, kiu 
plenigis per 
sia aŭtomobilo, i 
plenan ujon sur la

. nenio: 
fenomeno. 
nafta ujo. 
malhelpaĵo, 

scias kiam, 
nafto, la rezervujon

, nuste c forjetis la inai" 
. .... j' vojUn. Returne

de lia vojago, deflankigis la veturilon 
kiam atingis la naftan ujon, do, 
estis tempo por apartigi ĝin.

Y?Ĵago. post vojaĝo, la devojiro pli 
larĝigis ĝis atingi la amplekson de la 
eefa vojo, kiam novaj kondukistoj ig
norante ĝian originon, konscie tra
iris ĝin. Sed je la mezo de tiuj emba
rasoj. pro subitaj haltigoj, kaj dan’

kondukisto 
<’e

ne

La Municipalidad de La Haya 
y el Esperannto

el
se propuso que la Municipali-

Concejo Deliberante de LaEn 
Haya; 
dad establezca la enseñanza del Espe
ranto. Durante la sesión del 6 de Fe
brero próximo pasado, celebrada por 
dicho Concejo de la capital de Holan
da, varios concejales pidieron que la 
Municipalidad organizara la enseñanza 
facultativa del Esperanto, en las escue
las de la ciudad, teniendo en cuenta 
la utilidad práctica del mismo.

La señorita L. Loeff, miembro de 
este consejo, apoyó calurosamente la 
moción, haciendo constar la misión pa
cificadora de] Esperanto. El Sr. van 
der Bilt, jefe del departamento de en
señanza, aclaró que la reducción del 
presupuesto no permitía realizar los 
gastos que demandarían los cursos de 
este idioma, pero que estaba dispuesto 
a dar toda clase de facilidades, 
que el funcionamiento de aquellos cur
sos no resultaran gravosos a la Muni
cipalidad .
Cseb de Esperanto, se dirigió a la in
tendencia, pidiendo que se organicen 
cursos experimentales en las escuelas.

para

El Instituto Internacional

Agradecemos a la prensa
Cómo (le
los diarios v 
atención 

informativas. 
do una 
paña

a 
t€

costumbre, 
y revistas del pais, 
prestada 

De esa 
vez más al 

por la difusión

cumphmos acradecer 
la preferen- 

cirenlares 
contribui-

nuestra cam-

a nuestras 
manera han 

éxito de 
del idioma Esperanto.

estis nur malplena

siajn intere-

ĝeraj bremsadoj, 
nafta ujo. 1 H1’

Neniu do, havis tempon por forigi 
ĝin/Neniu priatentis 
sojn; nek la kondukistoj la eblajn
monpunojn pro la rompitaj risortoj 
de la veturilo, nek la mastroj elmon
tris konsideron al ĝi, malgraŭ ke pne
umatikoj, iom post iom, lasis 
la ŝtonoj de la vojo, pecojn el ĝia koro.

H. QUIROGA
Tradukis: La Gaŭĉo

akuentina esperantisto

inter
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EVITU HISPANISMOJN (9
TENER y HABER

Tener sueño (sentir)
Tener dinero (en la mano) 
Tener dinero (poseer) 
El tiene que ir (deber)
Tener amor (sentir) 
¡Tengu cuidado!
Ten cuidado de esto
¿Qué edad tiene Vd?
Hubo mucha gente
No hay nada
El hubiera hecho eso

• v w • • ' - r 9 9

Tengo veinte años
Hay de que temer

senti dormemon, bezoni dormon 
teni monon
havi monon
li devas iri 
ami, senti mano 
estu singarda!
zorgu pri tio 'f
kiom aĝa vi estas?
estis multaj personoj 
estas nenio
li estus farinta tion 
mi estas dudekjara 
estas kaŭzo por timi

Vortoj kiujn oni ne devas konfuzi
"r. T . "

Palabras aue no deben confundirse

DONI — Dar. Doni al iu por manĝi; 
doni ekzemplon; doni bonan edukon 
al infano.

DONACI — Regalar, obsequiar. Mi 
donacis al mia fianĉino belan libron; 
fari donacon ; donace ricevi.

REGALI — Agasajar. Regali iun 
per luksa vespermanĝo; ŝi regalis nin 
per belaj kantoj.
LIVERI — Entregar. Liveri al aĉe
tinto la venditajn varojn (mercade- 
rias); liveri farunon al panejo, 
ESTIMI — Estimar. Oni ŝatas la ta
lenton. oni estimas la honestecon; es
timi; iun; bona estimo valoras pli ol 
oro kaj arĝento.

ŜATI — Apreciar, gustar, ŝati la 
scion, la ordon, la puremon; Ia legan
toj tre ŝatis liajn artikolojn; mi ne 
ŝatas vinon; mi ŝatas puran akvon.

TAKSI. — Tasar. Taksi iun ne laŭ 
lia sukceso, sed laŭ lia merito; taksi 
laŭmerite oni nedevan subtaksi (sub
estimar) nek trotaksi (sobreestimar) 
la rolon de tiu persono.
PULVO — Pólvora. La ĉinoj inven
tis la pulvon.

PULVORO — Materia pulverizada. 
Pulvoro el oro, el pipro; brikopulvo
ro.

PUDRO — Polvos de tocador. Pu
drita vizaĝo ; parfumita rizopulvoro es
tas pudro.

. • i <1 '2 Í * l 3 i 11 *1 ~ 11 H O
POLVO'—Polvo (materias pulveriza

das llevadas por el viento). Forigi 
(quitar) la polvon de sur la mebloj; vi 
estas polvo kaj refariĝos polvo.

TABULO — Tabla (carpintería). 
Kabano el tabuloj; tabulo de savo, 
savtabulo; ŝaktabulo, damtabulo, ni
gra tabulo (pizarrón).

TABELO — Tabla (lista). Tabelo 
de multiplikado; tabelo de enhavo (in
dekso) ; tabelo de prezoj. .

TAVOLO — Capa (substancia que 
cubre, división social). Dika tavolo da 
neĝo kovras la kampon; polvotavolo; 
-tavolo da butero sur pano; la diver
saj tavoloj de la socio; dum milito plej 
suferas la laborulaj tavoloj. '

ARANĜI — Arreglar, disponer, pre
parar, no reparar! Aranĝi ĉambron; 
aranĝi librojn en biblioteko; aranĝi 
kongreson; festo bele aranĝita .

PREPARI ■— Preparar. Prepari la 
militon; prepari la spiriton por paco; 
prepari iun por ekzameno.,

4 Jb-ML U • . . 1 • • •

RIPARI — Reparar. Ripari maŝi
non ; ^uriparisto ne faras ŝuojn, nur 
rebonigas ilin.

8 akgen iina esperanti aru (U Ver e! número anterior.



mita ortografio en la propagando de E. kaj

Hugo Steiner: FRE UDE DURCH ES
PERANTO! Ein Lehrgang fur Kurse und 
iSclbsturterich. Volks blatt - Bucherej Str. 4 
Verlag: 'p Daris kleine Volksblatt”, W¡en 
VIT. 96 pĝ. Prezo: aŭstr. Sii. 2. 0.32 por 
afranko. < -HH Hl*

Ni ne scipovas la germanan lingvon, sed la 
nomo de la aŭtoro, prezidanto de Aŭstria
E. Asocio kaj fondinto de la Internacia Es
peranto - Muzeo en Wien, Sajnas sufiĉa ga
rantio por rekomendi la plaĉaspektan ver- 

1 j j_  1
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• ESPERANTO - HISPAN - AMERIKA 
VORTARETO. — Bokabulario Esperanto - 
Is pa no - Amerikano. — J. Amaya. Edito
rial Lumen, Ap. 59 Mexiko. Prezo $ 0.50 
afrankite.

La hispanlingva provizo da Esperantóler- 
niloj estas malriĉega. Malgraŭ tio la apero 
de ĉi tiu vortareto ne kontentiga^ nian mal
saton. ’ 1

La recenzisto, kiel cetere preskaŭ ĉiu espe
rantisto, opinias necesa la verkadon en niajn 
nacilingvajn gramatikojn, eble aiikaŭ en 
nian ne malfacilan hispanan ortografion. 
Kun simpatio ni akceptis la provojn tiu ce
lo faritaj en Hispanio antaŭ kelkaj jaroj, 
sed... ni ne konsilus la uzadon de refor

tute ĝin malaprobas se temas pri verkado 
de vortaro aŭ lernolibro.

Esperanto lernilo en niaj medioj devas 
esti kvazaŭ glacirompa ŝipo, kaj E. lernilo 
verkita en “raciigita hispana lingvo” pro 
la duobla malfacilo, lingva kaj psikologia, 
estas glacirompilo kun tre obtuza pruo.

Krom tio la sistemo, en sia nuna stato, 
estas pridiskutinda. Hispanoj ne akceptos 
ĝin. kaj ankaŭ ne argentinanoj, urugva
janoj kaj paragvajanoj, kies pronocmaniero 
diferenciĝas de la hispana kaj de la mek
sika. Cetere la verko, en oportuna aran
ĝo kaj formato kaj klare presita, estos bon
venata en la meksikaj kaj amerikaj medioj 
de novortografanoj.

Eesti Esperanto'/
Prezo: 10 senti.

• ESPERANTO VOTI 
Lut- Tallinnas.

Estona ŝlosilo, laŭ normo de U.E.A.
• ĈU VI PAROLAS ESPERANTE?— Es- 
peranto-ĉina «konversacia gvidilo por ko
mencantoj. Kompilis Cajfonso. ĉina Mond
lingva Librejo, 15 Shang Siek Chiai. Pei- 
Ping. Prezo 3 poŝtaj respondkuponoj aŭ de 
Ü. E. A.

Laŭ prospekto kune sendita, “...kvan
kam ĝi estas destinitaj por ĉinaj esperantis
toj, tamen ankaŭ tre taŭgas por fremduloj 
lernantaj ĉinan lingvon. La ĉinlingva parto 
de la libro estas verkita en bona lingvo 
mandarena ”.

> J. HESS

DANCI — Danzar (bailar). Danci 
valson, tangon; ini satas rusajn dan
cojn; sed ne ruzajn dancistinojn.

BALO — Baile, fiesta, reunión en 
que se bada. La balo estis bele aran
ĝita ; tra la fenestroj de la balsalono 
oni vidas la gedancantojn.

KONFERENCO — C o n fereneia 
'reunión) Internacia konferenco: 
oum la diplomatoj konferencas pri Ia 
paco, la kanonoj plimultiĝas.

IRELEGO 
disertación). 
pri la egipta

— Conferencia (lección, 
Prelego pri Esperanto, 

civilizo, pri arto.
LECIONO Lección. Doni, fari, pre' 
ni lecionojn pri muziko. Esperanto; 
mi lernis la lecionon, sed nun mi ĝin 
forgesis.

GEORGO

Hodiaŭ la mizero estas la malsano 
de la homaro, kaj la malsano estas 
homa mizero, — Maeterlinck

Recortes sobre Esperanto
INI ORMA FAKO se dirige a todos 'os 

lectores solicitándoles su cooperación.
Cuando usted vea en un diario o revista 

a i tirulos ó' noticias sobré el Esperanto 
relacionadas con el problema del idioma 
universal, sírvase recortarlos y enviarlos a 
Informa Fako, indicando el nombre del di t 
iio o revista, el lugar donde se publica y la 
fecha en que apareció el recorte, y, si fue
ra. posible, el carácter y tendencia d ela pu
blicación y qj número en que anareció *a 
información. De esta manera, usted nos 
prestará una eficaz ayuda, contribuyendo a 
la formación de nuestra colección de recor-! 
tes, ayuda que le agradecemos desde ahora 
muy efusivamente. Y si usted tuviera vincu
laciones con diarios o revistas le agradecería
mos nos enviara su dirección.

'‘EDZECAN VIVON" 
Libreton por personoj nur pli aĝaj 
de 16 jaroj. Prezo: 2 respondku
ponoj afrankite. Adreso: St jo
pan Miŝak, Esperanto eldonejo, 
ADANA (Turkujo).

ARGENTINA ESPERANTISTO
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4.
9.

• •

11.

12.

15.

16.
17,
19.

por esprimi 
mezqron aii

HORIZONTALAJ
1. Poezio kiu kantas la pasiojn de 

la poeto mejn.
Ŝpeqo de Sovaĝa hundo.
Aparato el ŝnuro kun pezaĵo, 
uzata por mezuri la rapidon de 
Sipo.
Hemi a elemento, kies hidraton 
oni uzas por fari molajn sapojn. 
Alta herbo, el kies .trunketoj se. 
kiĝintaj oni faras bastonojn kaj 
meblo ¡oiifMpdli 
Prepozicio uzata 
kvanton, nombron, 
pezon.
Premi ion .per, piedoj. 
Agrable distri.
Ricevi ‘ion por ĝin uzi dum di
finita tempo, pagante interkon
sentitan prezon.
Tre delikata maldika plumaro aŭ 
haparpr J **

—Nomo de litero.
Kaj similaj.
Finiĝo de verba 
montras okazintan 
Sufikso esprimanta 
Konjunkcio. 
Porko sovaĝa. 
Persono kiu kondukas ĉevalveturilon. 
Nedifinita pronomo, monacanta objek
ton aŭ ideon.
Longkrura, longkola, longbeka granda 
birdo loĝanta marĉojn.
Narkota substanco, ĥemie eligita 
papavo.
Prefikso esprimanta novan saman agon 
Ilo uzata por verŝi fluidaĵon en bo
telon. □ j a
Malofta metalo, uzata por malmoligi 
plumpintojn.

46. Alĝustigita.

21.

23.
25.
27.

29.
32.
33.
35.
38.

39.

40.

42.
43.

45.

tempo, 
agon.
meriton.

kiu

La radikoj estas oficialaj, kaj sen 
gramatikaj finiĝoj

1.

’ %

VERTIKA LAJ
io estas lokita, 
aparaton aŭ rime-

do

< i l Ĵ) 1 J M • • L L I ‘ “ J • * < i r. I.) -J • * I f f l i i

LIBROPREMIOJN AL ĈIUJ UNUAJ
SOLVINTOJ!

'1

44.

34.
35.

37.
39.
40.
41.

O0 
tl— •

Difini la lokon kie
2. Sufikso signifanta 

dpij. j;I (;
Leĝaro, ,uiUi

Dramparto. 
Folio el papero, 
ta la surfaco de 
el ĝiaj partoj. 
Vojo en ĝardeno. 
Meblo sur kiu oni ripozas aŭ dormas. 
Verdflava hepata sekrecio. /I - <•

Multenombra kolekto.
Ĉi tiam. 
Zosoni. 
Profite uzebla, taŭga. 
Nomo de litero.
Sufikso i zita .por frakciaj numeralojn 
Anstataŭaĵo.
Prepozicio. 
Eksterha vena parto de maro, por 
danĝera haltado de ŝipoj. 
Metalo kies fabrikadon 
ne alĥemiistoj.

amanta
karbonato.

a ŭ

O 
<> •

• ) .

6.

i .

8.
10.
13.
14. 
18. 
20. 
22. 
24. 
26.
30.
31.

36.

1

sur kiu estas figura- 
1’ tera globo aŭ unu

sen-

serĉis niultpe-

Dion . 
ofte 

skribi

Sincere
Kalku 
rigi dentojn i

piaĵo..
Prepozicio montranta tujan 
k . t, p. 
Ekiri onti iĝi. 
Muzika melodio.MM * > •
Participo montranta okazeblan agon. 
Persona pronomo de la 3-a persono, 
por ĉiuj seksoj.
Finiĝo de verba tempo.

uza t:, 
sur

por 
nigra

l 
«ti

apucleeon,

“Ar
ienta que 

sortearse el 6 de Abril, quedó 
postergada para el 11 de Mayo.

La Rifa que a beneficio de 
gentina Esperantisto’ ’

IO ARGENTINA ESPERANTISTO
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que repreesntitráí ante <• 1

Una entidad culturar del . Japón lra

Radío* - Teatro en Esperanto.- 
facion de “ broadeast ing ’’ dé' Hfnoy Checo
eslovaquia'; acaba de organizar una compa
ñía radio-teatral, 
micrófono obras en Esperanto.

En los ferrocarriles de Checoeslovaquia se 
utiliza el Esperanto. — 63 estaciones dé los- 
ferrocarriles de Checoeslovaquia han fijado 
en sus .paredes, tableros indicadores con el 
texto en Esperanto. Esta- iniciativa respon
de a un vasto plan tendiente a favorecer, 
por medio de este idioma, las- visitas dé> ex
tranjeros al citado país.

Intercambio de correspondencia en Espe
ranto .
organizado para los jóvenes de ese país que 
conocen el Esperanto; un intercambio dé co
rrespondencia con jóvenes esperantistas de 
21 países.

Una obra de Strihdberg en Esperantos — 
En el Teatro Municipal de Boteborg, el fe- 
ñor D. Malmquist, prestigioso “regisseur” 
sueco, presentó' una versión en Esperanto -le 
la famosa obra de Augusto Strihdberg “Ju
gar con fuego”.

El Esperanto en Rusia. — La sección ‘al
turni del Consejo Central de los sindicatos 
soviéticos recomendó a las entidades sindi
cales la enseñanza y difusión entre 
membros del idioma Esperanto.

El Correo Brasileño continúa utilizando el 
Esperanto— Hace algún tiempo informamos 
que el Gobierno del Brasil había dispuesto 
la impresión de postales con texto en Espe
ranto, 
timamente ha continuado con ese plan, utili
zando matasellos en ese idioma interna
cional .

%

Conferencias en Esperanto sobre Polonia- 
— Varias estaciones radiotelefónicas dé' 

irradiaron durante el mes pasado, 
sobre diversos 

sus costumbres. ('on 
recibieron unas-

I. ..

.-us

aparte del usual en portugués. Ul

Polonia 
conferencias en Esperanto, 
aspectos de ese .país y

Ital motivo, se 
^comentando la. iniciativa.

Curso oficial de Esperanto en Norte Amé- 
Durante el año pasado el gobierno 

estableció un programa de

2.500 cartas

rica.
Norteamericano estableció un programa de 
enseñanza para personas mayores de edad, 
en todo el territorio del país. Concurren a 
estos cursos más de un millón de perdonas. 
Dentro de este programa, acaba de ser inau
gurado el primer curso oficial de Esperan
to en la ciudad de Seattle. El curso es dic
tado por el Fr. Wavné Jackson, cuyos ho
norarios corren por cuenta del Estado.
KiBainnaaBBaBBBKaBBaBBBBBBBBBi

LA PRAKTIKO
REVISTA ILUSTRADA

< histos — Cuentos — Traducciones — Concur-
— Totalmente redactada en Esperanto. 

I-Iuy útil para los alumnos de nuestros cursos 
leñemos un stock de ejemplares A OA 
ai precio, cu. ................................... U.<J<Jctvs
Pedidos a A.E.A. - Misiones 369. Bs. Aires
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Disposición del Congrego Francés de Quí-. 
mica Industrial; — El profesor Dejean, du-, 
rante una de las sesiones de este Congreso, 
presentó un# moción con,el ¡objeto. (Je que Jes. 
artículos, científicos de la revista “Chimie, 
ef Industrie.” sea-n publicados en Esperanto-, 
La moción fué aprobada,»

CurSo de Esperanto en una escuela Supe
rior de Francia. — En. 1$. Escuela Nacional 
de Artes y Oficjos de la ciudad de Chalpns- 
sur-Marne, se enseña el Esperanto desde los 
primeros meses del’ año pasado. Dicta este 
curso,, en el que participan, más dq. 50-estu
diantes de« ingeniería, eli ingeniero. Sr. Aus? 
sena e-. <

Una revista holandesa publica un largo, 
artículo acerca del Esperanto. — La revísta 
mensual “ Mrks-Magazijn ” que aparece ent 
Dordéecht (Holanda), en su número de Di
ciembre 1934 inserta un largo artículo a fa
vor del
nas con varias ilustraciones, 
artículo

Una ferie internacional; satisfecha de los 
servicios del Esperanto. — En oportunidad 
dé la reunión, de la Junta Consultiva de la 
Feria Internacional de Muestras de Rio 
Janeiro, el Sr.’JjT ' — —
blica la siguiente laudatoria* declaración, al 
respecto de la propaganda realizada en Es
peranto: “La administración hizo una in
tonsa propaganda para esta feria, v quiero 
llamar la atención especialmente, sobre los 
muv buenos resultados alcanzados con cl fo- 
Ileto editado en Esperanto. Con placer com
probé el interés despertado en los círculos 
esperantistas de todo el mundo y la valiosa 
ayuda de las sociedades esperantistas, las 
(pie tradujeron en sus respectivas lenguas 
íesúmenes de nuestro folleto, agregando jui
cios favorables a nuestra ciudad.

Esperanto. Este ocupa siete pági- 
Autqr- de éste

es el Sr. Jansen.

de
Laercio I’razeres hizo .pu

ba mundialmente
Feria Internacional de Muestras de 

editar un afiche 
x 100 cms. a tres colores, y un ar-

Esperanto. Las nersonas 
interesantes re- 

oueden solicitarlo a la siguiente 
de donde se 1° remitirán gratui- 

Foiro de Lyon, Esperanto - Fako. 
Francia.

La Feria de Lyon edita nuevamente pro
paganda en Esperanto, 
conocida 
lyon (Flanela), acaba do 
de gO
tístico folleto en 
interesadas en poseer estas 
clames, 
dirección, 
taĉmenti 0
Une Méncstrier, Lyon,

Un diario publica una página dominical 
de Esperanto. — El Sr. Steiner dirige la 
página que en alemán y en Esperanto pu
blica uno de los diarios de \ iona.

ARGENTINA ESPERANTISTO i
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DUBO
—Cu vi ofte dancas?
—Mi ankaŭ piedpilkludos.
—Mi bone komprenas '

★
LABOREMULO

—ĉu vi scias ĉu Johano iris al laborejo
—Mi kredas ne, tiu ĉi mateno, mi vidis 

lin elirante lian hejmon, kaj li marŝis tre 
rapide.

★
ADIAŬO

Profesoro — Bone, karaj gelernantoj, mi 
esperas vi amuzos vin sufiĉe dum la liber
tempo, kaj venonta jaro vi venos kun -pli 
klara inteligento.

Gelernantoj — Korajn dankojn, ni same 
deziras al vi...

★
EN KAZERNO

Kaporalo klopodas instrui gramatikon al 
kelkaj soldatoj.

—(Jen substantivo estas analogia parto, ĝi 
rilatas al aĵoj. kion vi vidas kaj tuŝas, tio 
estas substantivoj.

Mi tuŝas seĝon, ĝi estas substantivo, la 
k. t. p-, anrtablo, la libro, la papero,

kaŭ tiel estas. * ‘
vi Petro, diru al mi. ĉu la flamo

c l Ml Ml US ■ f W» l Bk rl l^fl fli 1 \ 1X J
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—Nu.
estas substantivo.

—Ne kaporalo.
—Kial i
—ĉar oni ne povas tuŝi ĝin.

Una Ocasión! Aprovéchela!
Discos* doblee. flexibles, para vic- 
trola, en ESPERANTO

Ario de ^Toreadoro, opero “Carmen”
Ario de 1’Duko” (La Donna é Mobile) el 

Ia opero “Rigoletto”.
PRECIO: $ 4.— (incluso franqueo) 

♦ Pídalos a: A. E. A. Misiones 369.
Bs. Aires

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

INTER KAFEJAJ AMIKOJ 
ĉu vi ne scias kio okazis al Henriko?
Nei . , íoqU
-Automobilo mortigis lin surstrate.
Prave la kuracisto antaŭvidis lian fruan

morton.
★

AMA LOGIKO
Patrino riproĉas sian filinon, tial ke si ak

ceptis kiel fianĉon, diboĉan junulon.
konsilon, • lffi—Vi devas demandi mian 

rilate. >
—Mi ne scias kial. ĉu vi demandis mian 

konsilon, kiam mia patro petis vian manon?

SINCERECO
— ĉu vi permesa^ ke mi pro
al vi?

sed mi ne povas akeepti

—Fraŭlino.
ponu donacon

—'Mi bedaŭras, 
donacojn.

—Estas noveleto mia, kiu ĵus estis eldo-

afero. Mi pensis ke te-
nita.

—Tio 
mis pri

estas alia 
io valora.

★
SERVISTINO 
jam unufoje diris al vi,

NOVA
Mastrino Mi

ke vi devas renovigi la akvon de la fiŝujo. 
Servistino — Sed mastrino!

ne trinkis tiun, kiun mi metis hieraŭ.
Ili ankoraŭ

------------------ ----- ---------- 5----------------------  
Esperantistoj kiuj interesiĝas pri 
duko en Esperanton de la verke
Esperantistoj kiuj interesiĝas pri tra- 
duko en Esperanton de la verkoj de 

Swendenborg estas -petataj sin turni al D-ro 
Allan Worsley. 181 Yardley Wood Rd- Bir- 
minghano 13, Anglujo.

KORESPONDADO
Fako 0.3Q,

jara studento. L.P.K. 
t. Preeipe literaturo. 
*’ J, — Adreso S-ro

M. An-

TrHinia anonco en Koresp

Deziras korespondi 22
Fi L k. ĉ- 1., pri ĉ.
Corte respondos al ĉiuj. • 
1». Martin Diez Trabadelo 
chorena. F.C.8.

Dux, Ĉeĥoslovakio, Bohemujo 
dolf Weis8. Bijinerstrase 
tetrŝanĝi P. M.

eli'** /4

Petro J Campos.
f. q.t 
viiojŭ, 
brojn, ktp. kun ĉ. 1.

Instruisto deziras interŝanĝi 'diversling
vajn ĵurnalojn, gazetojn kaj librojn kaj an
kaŭ korespondi esperante, hispane, france 

, pri lingvosciencaj 
, — Adresu: Nicolas 

Zvenigorod. Mosk obi. U. R. S. S.

T.l
ARGENTINO

Sinjoro Ru-
549, deziras in-

Argentino.
Villa Angela, Chaco, 

Interŝanĝas re- 
Li-

S. F.
ĵurnalojn esperantistajn. P.M., 

(certa respondo).

angle, germane kaj ruse, 
kaj literaturaj temoj. - 
Kulis. V'
Certe respondos.


	Representación Teatral en Esperanto

	Sukcese daŭras nia


	LA DIFUSION DEL ESPERANTO EN EL COMERCIO

	Fulma biografio pri D. F. Sarmiento

	lla. Universidad de Verano

	Crucero Turístico durante el Congreso

	Cursos Orales de Esperanto



	LA

	NAFTA

	UJO

	La Municipalidad de La Haya y el Esperannto

	Agradecemos a la prensa

	POR LA LERNANTOJ Ĥ5H

	Recortes sobre Esperanto

	HORIZONTALAJ

	VERTIKA

	LAJ

	tablo, la libro, la papero,

	» l	Bk rl l^fl fli 1 \ 1X J

	< l 4	x Mflfl f t T’ 1	W X i

	• jM 1\	■ M. i\ ■


	Una Ocasión! Aprovéchela!

	KORESPONDADO




